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 Wysoka Rado Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

        świadoma decyzja o ciąży oraz czas oczekiwania na dziecko to zazwyczaj jeden         

z najpiękniejszych okresów w życiu przyszłej matki i ojca. Dzięki dzisiejszej medycynie 

można dokonać zaawansowanej diagnostyki płodu i uzyskać pełną informację o jego 

stanie. Niestety u części płodów wykrywane są wady letalne i inne zaburzenia. Rodzice 

stają przed bardzo trudnymi wyborami, ponieważ muszą odnaleźć się w nowej sytuacji        

i podjąć decyzje o dalszym postępowaniu. Jednym z wyborów, gdy wady są nieuleczalne   

i rokują negatywnie, jest uzyskanie świadczeń w hospicjum prenatalnym. Wrodzone wady 

rozwojowe płodów stanowią duży problem medyczny i społeczny, ponieważ są jedną        

z głównych przyczyn zgonów noworodków i niemowląt. Są też powodem 



niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej dzieci oraz bardzo częstej hospitalizacji. 

Osoby dotknięte poważnymi wadami wymagają długotrwałej, wielowymiarowej a także 

kosztownej opieki medycznej. Najcięższymi z wad dużych są wady letalne, prowadzące do 

poronienia obumarłego płodu, przedwczesnego porodu martwego dziecka lub śmierci 

dziecka bezpośrednio po narodzinach. Stąd bardzo ważnym jest, aby kobieta miała dostęp 

do badań prenatalnych, aby mogła świadomie podjąć decyzję o dalszym postępowaniu. 

Obowiązkiem personelu medycznego jest udzielenie pełnej informacji nt. aktualnych 

możliwości. Lekarz nie powinien ograniczać kobiecie dostępu do badań prenatalnych, 

niezależnie od jego przekonania, co do konieczności ich wykonania. Badania takie 

przysługują kobietom spełniającym określone warunki darmowo w ramach ubezpieczenia 

zdrowotnego. Niestety kobiety, które nie spełniają żadnego z wymienionych                       

w rozporządzeniu MZ warunków, chcąc wykonać badania prenatalne, muszą za nie 

zapłacić. Cały czas niewiele kobiet ciężarnych po wykryciu wady letalnej zgłasza się po 

pomoc i wsparcie do placówek udzielających świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej, 

ponieważ nie posiadają właściwej wiedzy na temat tych świadczeń. Osobami, które w 

sposób szczególny powinny udzielić w takim momencie wsparcia informacyjnego, 

emocjonalnego i społecznego jest personel medyczny, szczególnie lekarze, położne            

i pielęgniarki.  

         Tematyka badawcza podjęta przez Doktorantkę jest bardzo ważna, szczególnie          

w aktualnej sytuacji prawnej kobiet ciężarnych w Polsce. Diagnoza występowania wady 

letalnej u płodu powoduje, że rodzice stają przed dylematem decyzji o dalszym przebiegu 

ciąży, porodu, opieki medycznej. Jednym z możliwych scenariuszy jeszcze do 27 stycznia 

2021 roku było przerwanie ciąży. Aktualnie, to próba donoszenia ciąży, urodzenie dziecka  

i podejmowanie terapii (niekiedy uciążliwej) lub decyzja o kontynuacji ciąży i objęcie 

opieką przez hospicjum perinatalne. 

          Układ ocenianej rozprawy liczy 239 stron wraz z aneksem, zawiera wszystkie 

niezbędne elementy charakterystyczne dla prac w dziedzinie nauk o zdrowiu. Praca została 

podzielona na szesnaście elementów zawierających odpowiednie proporcje                         

w przedstawianych treściach. 

          Autorka przedstawiła teoretyczne podstawy omawianych zagadnień w czterech 

pierwszych rozdziałach na 37 stronach. Opisała występowanie wad letalnych w Polsce i na 

świecie, rozwój i wyzwania perinatalnej opieki paliatywnej oraz rodzaje wsparcia jakiego 

mogą doświadczyć rodzice oczekujący dziecka z wadą letalną.  



       Głównym celem przedstawionej do oceny dysertacji była ocena potrzeby 

funkcjonowania  hospicjów  perinatalnych w percepcji  studentów  kierunków medycznych 

i pracowników ochrony zdrowia. 

Cele szczegółowe objęły:  

1. Poznanie: 

• opinii studentów i pracowników na temat działalności hospicjów perinatalnych, 

• wiedzy studentów i pracowników na temat działalności hospicjów 

perinatalnych, 

• opinii studentów i  personelu medycznego na temat kontaktu z rodzicami,  

u których dziecka wykryto wadę letalną, 

• opinii  studentów i  personelu medycznego na temat emocji i relacji  

z najbliższymi po wykryciu wady letalnej  u dziecka. 

2. Ocena w grupie studentów i pracowników stopnia:  

• rozumienia empatycznego innych ludzi, 

• zadowolenia z życia, 

• siły przekonań religijnych. 

3. Sprawdzenie zależności pomiędzy postrzeganiem potrzeby funkcjonowania  

i działalności  hospicjów perinatalnych a wiekiem, płcią, statusem społecznym, 

kierunkiem studiów, rodzajem wykonywanego zawodu medycznego, stażem pracy, 

stopniem rozumienia empatycznego innych ludzi,  zadowolenia z życia i siły 

przekonań religijnych. 

 

Cele pracy zostały przełożone na założone hipotezy badawcze oraz aspekt 

praktyczny. Znalazły swoje odzwierciedlenie w przeprowadzonej analizie statystycznej. 

W rozdziale Materiał i Metoda Autorka przedstawiła jednostki w których zrealizowano 

badania oraz narzędzia badawcze tj.: 

• Skala subiektywnej oceny zamożności rodziny (PFW - Perceived Family Wealth),  

• Skala oceny zamożności rodziny (FAS - Familly Afluence Scale), 

• Standaryzowana Skala Satysfakcji z Życia (SWLS The Satisfaction with Life 

Scale), Dienera, Emmons, Larsena,  Griffina -  Standaryzowana Skala Satysfakcji z 

życia  w polskiej  Juczyńskiego), wersja dla innych profesjonalistów nie będących 

psychologami,  

• Kwestionariusz Siły Wiary Religijnej Santa Clara (SCSORF),  



• Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego innych ludzi – KRE-2 autorstwa 

Andrzeja Węglińskiego oraz  

• autorskie kwestionariusz, skonstruowany specjalnie dla potrzeb niniejszego 

badania. 

 W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badaniem objęto: 

• 450  studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w tym: 

o 150 studentów kierunku lekarskiego,  

o 150 studentów pielęgniarstwa,   

o 150 studentów położnictwa. 

•  450 pracowników ochrony zdrowia, w tym: 

o 150 lekarzy, 

o 150 pielęgniarek, 

o 150  położnych. 

Projekt uzyskał zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

uchwała nr R-I-002/366/2016. W pracy nie ma informacji nt. czasu i sposobu 

przeprowadzenia badań, co powinno zostać uzupełnione w części metodologicznej. 

       Wszystkie użyte narzędzia, bardzo szczegółowo opisano w pracy, co stanowi 

dodatkowy jej walor i pozwala czytelnikowi na dokładne zapoznanie się z tokiem 

postępowania badawczego. Otrzymane wyniki badań poddano metodom analizy 

statystycznej, również bardzo szczegółowo je opisując. Za wynik istotny statystycznie 

przyjęto poziom  p < 0,05. 

        Rozdział VII zawierający Wyniki badań został podzielony na część dotyczącą 

studentów i pracowników oraz podsumowanie. Szkoda, że podział ten nie znalazł 

odzwierciedlenia w spisie treści, co od początku czytania pracy dałoby wiedzę nt. ich 

rozpiętości. Autorka opisała uzyskane analizy poszczególnych obszarów badawczych. 

Wyniki  badanych parametrów przedstawiała na 100 stronach, ilustrując je w postaci 163 

tabel i 50 rycin. Wszystkie są czytelne, pozwalające na wychwycenie stwierdzanych 

zależności w badanych grupach. Wyniki zostały podsumowane w punktach, które odnoszą 

się do kluczowych rezultatów badań, dając czytelnikowi pełną informację o wszystkich 

badanych elementach.  

      W rozdziale Dyskusja Doktorantka na 23 stronach opisuje wyniki badań własnych w 

porównaniu z wynikami innych badaczy z Polski i zagranicy. Przeprowadzona dyskusja 

świadczy o umiejętności krytycznego myślenia na tle osiągnięć innych autorów. Autorka 

wykazała się umiejętnością myślenia syntetyczno-analitycznego, bardzo dobrze 



interpretuje zebrany materiał i poprawnie wyciąga wnioski. Posługuje się ładnym 

językiem, na wyróżnienie zasługuje staranność edytorska opracowania.  

        Doktorantka sformułowała 7 wniosków, które są odpowiedzią na postawione hipotezy 

badawcze. Są ogólnym podsumowaniem osiągnięć pracy, a wspólnie z podsumowaniem 

wyników (w części wyniki) stanowią pełną odpowiedź na założone cele. Mimo, iż 

występują różnice w zakresie opinii, poziomu wiedzy, czy umiejętności wśród 

pracowników i studentów kierunków medycznych, to większość badanych jest przekonana 

o potrzebie funkcjonowania hospicjów perinatalnych. Niestety nie wszyscy są 

przygotowani do właściwej komunikacji i nie reprezentują pełnego zakresu wiedzy. Grupa 

zawodowa położnych, jak i studentów tego kierunku, wydaje się najlepiej przygotowana. 

Jest to zrozumiałe, gdyż wśród badanych grup to położne mają najczęstszy kontakt            

z  pacjentkami ciężarnymi. Stąd badania te mogą stanowić wskazówki na przyszłość, które 

doskonale oddają zawarte w pracy 3 postulaty ją kończące tj.:  

1. Istnieje potrzeba tworzenia hospicjów perinatalnych oraz zapoznawania 

społeczeństwa z zasadami ich funkcjonowania. 

2. Odpowiedni poziom wiedzy oraz umiejętności związanych z kontaktem                                 

z rodzicami w przypadku niepomyślnej diagnozy odgrywa istotną rolę w procesie 

ich adaptacji do sytuacji i przygotowania do narodzin i śmierci dziecka.  

3. Wskazana jest konieczność wprowadzenia treści na temat perinatalnej opieki 

paliatywnej do programów kształcenia na studiach wyższych oraz prowadzenia 

kursów i szkoleń dla czynnych zawodowo pracowników medycznych. 

      Całość pracy uzupełnia dobrze dobrane piśmiennictwo polskie i zagraniczne 

zawierające 206 pozycji. Aneks zawiera narzędzia badawcze oraz zgodę Komisji 

Bioetycznej.  

      W pracy występuje kilka błędów edycyjnych (np. str.56 opis SWLS), czy literowych 

(np. str. 4. Pkt. 16.2 powinno być lekarski zamiast lekarki, str.54, pkt.3 PFW– powinno 

być Oceny zamiast Ocene), które jednak nie stanowią o jej wartości merytorycznej. 

 

         Podsumowując, uważam, że Doktorantka wykazała się umiejętnością 

samodzielnego myślenia i znajomością piśmiennictwa dotyczącego omawianego 

zagadnienia oraz rzeczowym stosunkiem do opisywanych treści. Metodyka badań jest 

logiczna, założone hipotezy zostały zweryfikowane, podsumowanie i wnioski końcowe 

odpowiadają na założone cele pracy. 



Uzyskane wyniki badań mają wartość praktyczną, wskazują na istotne zadania 

społeczne perinatalnej opieki paliatywnej, której celem nie jest zadawanie czy 

przyspieszanie śmierci dziecka, lecz uznanie śmierci w przypadku rozpoznania wady 

letalnej u dziecka za naturalny etap wynikający z obciążenia ciężką, nieodwracalną 

chorobą, która przyspiesza zgon. Okazanie szacunku dla życia, oraz godności dla 

nieuleczalnie chorego dziecka jest nadrzędnym celem perinatalnej opieki paliatywnej. 

Personel medyczny hospicjum perinatalnego ma bardzo ważne zadanie, aby wspierać         

i towarzyszyć noworodkowi, rodzicom i innym członkom rodziny w tych wyjątkowo 

trudnych chwilach. 

          Mając na uwadze powyższe, stwierdzam, iż przedstawiona mi do oceny rozprawa 

doktorska mgr Eweliny Marii Sobolewskiej pt.: „Potrzeba funkcjonowania hospicjów 

prenatalnych  w percepcji studentów kierunków medycznych i pracowników ochrony 

zdrowia”, spełnia wszelkie ustawowe wymogi formalne i merytoryczne stawiane 

rozprawom na stopień doktora, stąd wnioskuję o dopuszczenie przez Wysoką Radę Nauk 

o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mgr Eweliny Marii Sobolewskiej 
do dalszych etapów postępowania przewodu doktorskiego. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Dr hab. Aleksandra Gaworska - Krzemińska 


